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DECRETO N° 2.502/2021 de 06 de Fevereiro de 2.021.
Dispoe sobre a suspensao do retorno as aulas e atividades presenciais na
rede de Educa ao Municipal, Estaduai e Particular no contexto da
pandemia da covid ~19.

^

EDUARDO PONOUIO MARTINEZ, Prefeito do Municipio de Tabatinga,
Estado de Sao Paulo, usando das atribuifoes que lhe sao conferidas por Lei,
em especial a Lei Organica do Municipio de Tabatinga, e,

- Considerando a reclassificafao da regiSo de Araraquara para a fase vermelha do Plano Sao
Paulo, que trata da
19;

flexibilizafao de medidas restritivas de controle da pandemia de covid -

- Considerando as recentes noticias veiculadas na grande midia, acerca da possibilidade de
colapso do sistema de saude, em razao do elevado numero de contaminados pelo
Coronavirus, na regiao;

—

- Considerando que o Municipio nao possui leitos de UTI Unidade de Terapia Intensiva e
os pacientes que necessitam dessa especie de tratamento e acompanhamento sao transferidos
para as cidades de Itapolis, Araraquara e Matao, os quais se encontram com sua capacidade
altamente comprometida;
DECRETA
Art 1° - Ficam suspensas quaisquer atividades presenciais, ate o dia 12 de Fevereiro de
2021, na rede publica municipal de educate, na rede estaduai de educa$ao e nas institutes
particulares.

.

Art 2°

- Nao se incluem na suspensao prevista no artigo anterior as atividades de gestao e

das unidades escolares, que deverao instituir sistema de atendimento
individualizado e pre-agendado aos usuarios. observadas as medidas de seguranfa sanitarias.

administrate

- As infonna oes contidas nesse DECRETO, poderao ser readequadas a qualquer
memento, observadas as alteracoes nas nonnas de combate e prevemjao a dissemina ao do
Coronavirus.
Art 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicafao.
Art 3°
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Prefeitura Municipal de Tabatinga, 06 de fevereiro de 2021 .
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Registrado no Livro de Decretos n° 30 e afixadoyCo mural da Prefeitura .
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